
  

ROZPORZĄDZENIE 

WOJEWODY LUBUSKIEGO 

z dnia 20 marca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie 

województwa lubuskiego 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 3 lit. b, pkt 4, 7, 8a, 8b, 8c, 8 d lit. a i b, 8f, 8j , 8 l i 10 ustawy z dnia 

11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018r., 

poz. 1967; z 2020r., poz. 148 i 285) oraz art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie 

i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019r., poz. 1464) w związku z § 18 ust. 2 pkt 1 – 4 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015r. w sprawie zwalczania afrykańskiego 

pomoru świń (Dz. U., poz. 754) na wniosek Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 18 marca 

2020r. zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Wojewody Lubuskiego z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie zwalczania afrykań-

skiego pomoru świń u dzików na terenie województwa lubuskiego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019r., 

poz. 3337 z późn. zm.) wprowadza się, następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Określa się obszar skażony afrykańskim pomorem świń u dzików: 

1) powiat wschowski; 

2) gminy: Bobrowice, Bytnica, Dąbie i Krosno Odrzańskie w powiecie krośnieńskim; 

3) powiat nowosolski; 

4) powiat zielonogórski; 

5) Miasto Zielona Góra; 

6) powiat żarski; 

7) powiat żagański; 

8) gmina Skąpe, część gminy Zbąszynek położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, 

cześć gminy Szczaniec położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, cześć gminy 

Świebodzin położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie świebodzińskim 

– z mapą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego rozporządzenia.”; 

2) w § 3 po pkt 16 dopisuje się pkt 17 o następującym brzmieniu: 

„właścicielom nieruchomości, na których zwłoki dzików zostały odnalezione, przekazania martwych 

(padłych) dzików do unieszkodliwienia zgodnie z wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009”; 

3) w § 3 c po pkt 3 dodaje się pkt 4, 5, 6 o następującym brzmieniu: 
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„4) nadleśniczemu Nadleśnictwa Głogów RDLP we Wrocławiu – Państwowego Gospodarstwa Leśnego 

Lasy Państwowe – wykonywanie ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt 

z terenów leśnych, na obszarze określonym w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia; 

5) nadleśniczemu Nadleśnictwa Włoszakowice RDLP w Poznaniu – Państwowego Gospodarstwa Leśnego 

Lasy Państwowe – wykonywanie ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt 

z terenów leśnych, na obszarze określonym w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia; 

6) nadleśniczemu Nadleśnictwa Babimost RDLP w Zielonej Górze – Państwowego Gospodarstwa Leśnego 

Lasy Państwowe – wykonywanie ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt 

z terenów leśnych, na obszarze nie uwzględnionym w rozporządzeniu Wojewody Wielkopolskiego nr 9/20 

z dnia 10 marca 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podjęcia działań w związku 

z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa wielkopolskiego, określonym 

w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia,”; 

4) po § 4  dopisuje się § 4 a o następującym brzmieniu: 

„§ 4a. Podmiotowi, który poniósł koszty związane z realizacją nakazu zagospodarowania w określony 

sposób tusz odstrzelonych lub upolowanych zwierząt łownych, zwłok tych zwierząt lub ubocznych 

produktów pochodzących od tych zwierząt, przysługuje ze środków budżetu państwa zwrot kosztów 

faktycznie poniesionych”. 

§ 2. 1. Załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego 

rozporządzenia. 

2. Dodaje się załącznik nr 5 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego 

rozporządzenia. 

3. Dodaje się załącznik nr 6 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego 

rozporządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo 

przyjęty na terenie województwa lubuskiego. 

 Wojewoda Lubuski 

Władysław Dajczak 
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Załącznik nr 1 

do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego 

z dnia 20 marca 2020r. 

Mapa obszaru skażonego 
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Załącznik nr 2 

do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego 

z dnia 20 marca 2020r. 

Załącznik nr 5 do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na 

terenie województwa lubuskiego z dnia 15 listopada 2019r. 

(Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2019r., poz. 3337 z późn. zm.) 

Obszar grodzenia dla Nadleśnictwa Głogów RDLP we Wrocławiu 

Obszar grodzenia dla Nadleśnictwa Włoszakowice RDLP w Poznaniu 
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Załącznik nr 3 

do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego 

z dnia 20 marca 2020r. 

Załącznik nr 6 do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń 

na terenie województwa lubuskiego z dnia 15 listopada 2019r. 

(Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2019r., poz. 3337 z późn. zm.) 

Obszar grodzenia dla Nadleśnictwa Babimost RDLP w Zielonej Górze 
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